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Iedereen gebruikt wel eens medicijnen

• Lezen we dan ook de bijsluiter? 

• Wie vertrouwen we?

• Nemen we ze wel goed in? 



Medicijn Uitgifte

Adviezen aan Apotheker

- Patiënt vragen naar ervaringen

- Bespreken over/onder-gebruik

- Nagaan of patiënt nog vragen heeft

KNMP-richtlijn (Farmaceutische Zorg en Dienstverlening 2006) 

Onderzoek laat zien

- Voornamelijk dosisveranderingen 

besproken (75%), 

- Zelden actief de patiënt gevraagd naar

mening (1%), zorgen (8%), twijfels (3%) 

en bezwaren (1%)

- In 58% initiatief vanuit patiënt over 
ervaringen 

- Uitleg wordt > 30% niet begrepen

van Dijk, M (2015). Koster, E. S., (2016), Zweig, M (2017), Vervloet, M.,. (2020,), Nivel (2018); 

Pharos (2018); 



Welke bronnen worden er geraadpleegd ?



Probleemstelling en onderzoeksvraag

Het probleem is dat informatie over de 

veiligheid van een geneesmiddel de 

eindgebruiker niet altijd bereikt.

Wat is er nodig zodat (nieuwe) 

veiligheidsinformatie direct bij de patiënt 

kan komen ?

Organisatie Systeem Individu



Onderzoeksmethode

ValidatieLiteratuur Kwalitatief



• Kwaliteit centraal

• Onderlinge afhankelijkheid tussen partners

• Balans tussen strikte regulatie en verandering

• Leiders voor richting, waarborging en behoud

• Partners voor uitvoering 

• Geaccepteerde waarde propositie

Waarde propositie: de patiënt wordt tijdig, digitaal geïnformeerd over medicatie veiligheid inclusief handelingsperpectief

Organisatie model: Ecosysteem Organisatie



Systeem model: Single Source of Truth

• Kennisomgeving

• SPC = SSoT

• Eénmalige invoer

• Standaardisatie van processen en codering

• Tijdig, consistent en gestructureerd

• Inter-operabel 

• Via Apps of wearables direct aan de patiënt

Single Point of Truth: www.brightpharma.eu

Systeem



Individueel gebruik

• Toevoegen in een al bestaand model/ architectuur

• Consistent met bewijs -en regelgeving (betrouwbaar)

• Patiënt bepaalt zelf (mate van) deelname

• Gestratificeerde informatie

• Begrijpelijke taal

• Ondersteunt door zorgverlener

Individu



Risico communicatie naar de patiënt
Een toevoeging aan het pharmacovigilantie proces !

- Partijen samenwerken

- Leider

- Werkwijze veranderen

- Wet -en regelgeving
Ja !

mits



“No drug which is pharmacologically

active is entirely without hazard. 

The hazard may be insignificant or may be

acceptable in relation to the drug’s

therapeutic action. Furthermore, 

not all hazards can be known before a drug

is marketed:…”

Report by the Committee on 

the Safety of Drugs,

United Kingdom, 1970


